NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
Třída kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
tímto poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice
Tábor, a.s. č. II
evid. č. ve VVZ: Z2019 -043615, interní č. VZ: 16/12/2019/OBCH
zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci
otevřeného nadlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem: „Výměna záložních
zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č. II“ a spolu se všemi svými přílohami
představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník plně a bez výhrad akceptuje zadávací
podmínky včetně všech příloh a včetně případných dodatečných informací k zadávacím
podmínkám poskytnutých zadavatelem. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích
podmínkách, a že se jimi bude řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat
zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že se jedná o vyhlášení nové veřejné zakázky, kdy přechozí
zakázka s názvem „Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.“,
vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019-019111, byla zadavatelem
zrušena. V souladu s touto skutečností jsou veškeré podmínky této nové zakázky definovány
v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, nikoliv v zakázce předchozí.
1. Identifikační údaje zadavatele
1.1. Zadavatel
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
TELEFON
381 608 231

FAX
381 231 089

Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Ing. Ivo Houška, MBA – předseda představenstva
MUDr. Jana Chocholová – člen představenstva
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DIČ:
Profil zadavatele:

CZ699005400
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.2. Zástupce zadavatele
Název zástupce zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Zastoupený:
Tel.:
E-mail:

Správa veřejných zakázek s.r.o.
05800234
Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
Mgr. Lubor Šída, jednatel
+420 734 122 886
info@spvz.cz

Zástupce zadavatele je osobou zastupující zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění
úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením. Zástupce zadavatele postupuje
v souladu § 44 odst. 1 ZZVZ tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zástupce zadavatele je
v souvislosti se zadávacím řízením nestranný a nezávislý. Zástupci zadavatele není v souladu
s § 43 odst. 2 ZZVZ uděleno zmocnění k výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího
řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách.
V případě, že dodavatel bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 249
ZZVZ, doručí tento návrh v souladu s § 251 odst. 2, odst. 3 ZZVZ přímo zadavateli.
1.3. Osoba pověřená k administrativním úkonům
Osobou pověřenou Zadavatelem k provádění administrativních úkonů týkajících se této
veřejné zakázky je Ing. Jana Adamová. Kontaktní údaje jsou následující:
Tel.:
E-mail:

+420 381 608 231
jana.adamova@nemta.cz

2. Zadávací dokumentace
Tato zadávací dokumentace stanovuje zadávací podmínky tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovala konkurenční výhodu nebo nevytvářela
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na vytvoření
této zadávací dokumentace se podílely následující osoby odlišné od zadavatele:
• vypracování přílohy č. 3 Ing. František Mráz, Aut ing. ČKAIT 0101198
elektrotechnická zařízení, IČO: 10274065, se sídlem Lidická tř. 948/ 144, 370 01
České Budějovice;
• vypracování přílohy č. 3 – Akustický posudek: Studio D - akustika s.r.o., se sídlem
České Budějovice - České Budějovice 4, U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04, IČO:
25174240;
• Vypracování přílohy č. 3 – Vyjádření statika AGP - nova spol. s r.o., se sídlem tř. 28.
října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 14500493;
• vypracování textové části zadávací dokumentace, včetně příloh 2, 4, 5, 6, 7 a 8
zástupce zadavatele – společnost Správa veřejných zakázek s.r.o., Pod Děvínem
2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 058 00 234
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Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět
veřejné zakázky, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných
norem.
Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro
přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách dodavatelů. Zadavatel připouští pouze dále
specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze
zadávací dokumentace musí dodavatel, mimo jiné, v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v těchto přílohách.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě prostřednictvím profilu
Zadavatele na adrese: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
Stažením Zadávací dokumentace z profilu Zadavatele má dodavatel možnost seznámit se
s obsahem Zadávací dokumentace a s úplným zněním zadávacích podmínek, kterými se řídí
zadávání Veřejné zakázky.
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
3.1. CPV klasifikace předmětu zakázky
31127000-2 – Pohotovostní generátory
45300000-0 – Stavební montážní práce
3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na částku v celkové výši
7.450.000,- Kč bez DPH, přičemž tato předpokládaná hodnota zahrnuje hodnotu všech
dodávek a služeb požadovaných zadavatelem.
4. Předmět veřejné zakázky:
4.1. Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií
v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie
tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité
dieselagregáty, každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové
technologie připojením do stávajících rozvodů včetně souvisejících stavebních úprav.
4.2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je nedílnou součástí této zadávací
dokumentace jako její příloha č. 3 a spolu s Cenovým souhrnem, který je nedílnou
součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 4, tvoří minimální požadavky na
předmět plnění. Nesplnění některého z požadovaných parametrů je důvodem
k vyřazení nabídky.
4.3. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré dodávky, práce, činnosti a úkony
nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v Technické
specifikaci, Cenovém souhrnu a dalších částech zadávacích podmínek této veřejné
zakázky.
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4.4. Předmět veřejné zakázky bude plněn vybraným účastníkem na základě smlouvy jejíž
závazný návrh tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to způsobem a za
podmínek ve smlouvě stanovených.
4.5. Veškeré náklady účastníků spojené s provedením a předáním díla bez vad a nedodělků
dle smlouvy budou zcela obsaženy v ceně díla (viz. Cenový souhrn příloha č. 4 této
zadávací dokumentace).
4.6. Předmět veřejné zakázky bude proveden v kvalitě definované v Technické specifikaci a
v souladu s příslušnými právními a technickými normami a předpisy platnými a
účinnými v době provádění a předání díla, jako jsou české technické normy, evropské
technické normy apod.
4.7. Zadávací dokumentace obsahuje Cenový souhrn. Cenový souhrn je přílohou č. 4 této
zadávací dokumentace a je pro zpracování nabídkové ceny pro účastníka závazný.
4.8. Účastník zpracuje nabídkovou cenu na základě Cenového souhrnu oceněním všech
položek, které obsahují rozsah a druh požadovaných položek a stavebních prací.
Očekává se, že se účastník seznámí s podrobným popisem položek, prací a s požadavky
uvedenými v Technické specifikaci a s vynaložením odborné péče zváží všechna
uvedená množství vzhledem k realizovatelnosti díla. Případné připomínky uplatní
účastník formou písemné žádosti o dodatečné informace.
4.9. V ceně díla budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které účastníkovi v
souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky vzniknou a bez kterých by dílo nebylo
funkční nebo nedosahovalo požadované kvality.
4.10. Zadavatel nepřipouští upravovat či měnit položky Cenového souhrnu.
4.11. Zadavatel dále upozorňuje, že mimořádně nízká nabídková cena se v souladu s § 113
zákona posuzuje rovněž v podrobnostech položek Cenového souhrnu. Pokud hodnotící
komise shledá u účastníka mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude účastník muset
být schopen k dotazu zadavatele (resp. hodnotící komise) odůvodnit nabídnuté
jednotkové ceny (na úrovni jednotlivých položek Cenového souhrnu).
4.12. Pokud tato zadávací dokumentace, resp. některá z příloh, obsahuje odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel
v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě
u každého takového odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zadavatel
shodně u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty rovněž uvádí možnost
nabídnout rovnocenné řešení.
4.13. Součástí díla a jeho ceny je výslovně rovněž:
4.13.1. zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné (ve 2
vyhotoveních) a elektronické podobě definované ve formátu *.pdf, *.dwg a
*.doc (editovatelných formátech) na CD (dokumentace skutečného provedení
díla bude předána při předání díla),
4.13.2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku,
4.13.3. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, jakož i odvoz a likvidace ostatního odpadu vzniklého při realizaci a
předání díla,
4.13.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (zajištění vlastního
dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP),
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4.13.5. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla atd.,
4.13.6. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
v platném znění, návody k obsluze v českém jazyce v tištěné, a také v
elektronické podobě na CD včetně prohlášení o shodě. Dále originál
technického listu od výrobce motorgenerátoru, tovární test reportů motoru a
generátoru, protokol ze závěrečné zátěžové zkoušky, vč. záznamu průběhu
elektrických veličin (U, I, Hz), protokol z autorizovaného měření vnější
hlučnosti dieselagregátů (dále jen DA) při 100% zatížení vč. prokázání splnění
hlukových parametrů dle akustického posudku, výchozí revizní zprávy dle
norem pro provoz ve zdravotnických zařízeních), případně další potřebné
dokumenty nebo dokumenty požadované v zadávacích podmínkách,
4.13.7. závazek převzetí garance záruky a odpovědnosti za závady a nedostatky
dodávky a prácí,
4.13.8. potřebná dílenská a výrobní dokumentace,
4.13.9. měření hluku od vzduchotechniky,
4.13.10. zaškolení obsluhy a údržby,
4.13.11. provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných revizí (v rámci
záruční doby) min. 48 měsíců od podpisu předávacího protokolu bez vad a
nedodělků. Součástí tohoto plnění bude poskytování bezplatného servisu a
bezplatné výměny náhradních dílů (včetně oleje, filtrů a dalších součástí pro
pravidelnou údržbu) dle servisních požadavků výrobce,
4.13.12. zajištění odborného vedení díla v souladu s právní úpravou.
4.14. Zadavatel stanovuje dále následující podmínky:
4.14.1. Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel po celou dobu plnění veřejné zakázky
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu (viz předmětná ustanovení návrhu
smlouvy).
4.14.2. Vybraný dodavatel ve spolupráci se zadavatelemp přípraví a doloží jako
přílohu smlouvy harmonogram průběhu dodávek a prací. Harmonogram bude
obsahovat časový plán dodávek, elektroinstalačních a stavebních prací, který
bude znázorňovat průběh provádění díla. Celkový časový úsek se musí
shodovat s maximální dodací lhůtou požadovanou zadavatelem (čl. 5 této
zadávací dokumentace).
4.15. K řádnému plnění díla bude vybraný účastník povinen zadavateli poskytovat úzkou a
průběžnou součinnost spočívající v účasti zástupce vybraného účastníka na kontrolních
dnech týkajících se realizace.
4.16. Další povinnosti účastníka a podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
jsou uvedeny ve smlouvě o dílo (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy, kterým se rozumí zveřejnění v
registru smluv dle platné právní úpravy.
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Termín dodání a dokončení díla: do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Místo plnění veřejné zakázky: Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
6. Kvalifikace dodavatelů
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní podmínky základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e), odst. 2 písm. a)
až c) a odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ,
b) prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ,
c) prokáže kritéria technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.
Požadavky na kvalifikaci:
6.1. Základní způsobilost
V souladu s ust. § 74 odst. 1 ZZVZ je nezpůsobilý dodavatel, který,
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
V souladu s ust. § 74 odst. 2 ZZVZ je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
V souladu s ust. § 74 odst. 3 ZZVZ účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
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a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
ZZVZ.
Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 odst. 1,
písm. b) a c) ZZVZ, které dodavatel předloží společně s dokumenty uvedenými výše za
účelem prokázání základní způsobilosti, je součástí této zadávací dokumentace jako její
příloha č. 5.
6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
6.3. Technické kvalifikační předpoklady
6.3.1. V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ kritéria technické kvalifikace splňuje
dodavatel, který předloží zadavateli seznam významných dodávek dodavatelem
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení s
uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace jejich objednatele.
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79
odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením:
Seznamu dodávek významného charakteru poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení s uvedením ceny
bez DPH (rozhodná pro posouzení bude cena bez DPH) a doby jejich poskytnutí a
identifikace jejich objednatele. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že
dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně dvě dodávky stejného nebo
obdobného charakteru (tj. dodávku a montáž dieselagregátů o výkonu min. 700
kVA). Seznam významných dodávek dodavatele zadavatel doporučuje předložit
v podobě tabulky, v níž dodavatel strukturovaně uvede zadavatelem požadované
údaje, dokládající významné dodávky. Tabulka je součástí této kvalifikační
dokumentace jako její příloha č. 7.
Pokud dodavatel prokazuje požadovanou referenční dodávku zakázkou, kterou
realizoval společně s jinými dodavateli, pak takovou referenci zadavatel posoudí
v rozsahu podílu realizovaném dodavatelem. Pokud dodavatel prokazuje
požadovanou referenční dodávku zakázkou, kterou realizoval jako poddodavatel
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jiného dodavatele, pak takovou referenci zadavatele posoudí pouze v rozsahu
odpovídajícím hodnotě poddodavatelského plnění dodavatele
6.3.2. V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ kritéria technické kvalifikace splňuje
dodavatel, který předloží osvědčení o autorizaci nebo potvrzení o zápisu do
seznamu registrovaných osob v oboru „Technika prostředí staveb,
elektrotechnická zařízení“ pro fyzickou osobu, která bude zajišťovat kontrolu
kvality nebo bude provádět dodávky a s tím související stavební práce, bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Zadavatel požaduje, aby souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ kritéria
technické kvalifikace dodavatel předložil zadavateli v nabídce seznam techniků
nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to
zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební
práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli. Seznam techniků a technických oddělení doporučuje
zadavatel předložit v podobě tabulky, v níž strukturovaně uvede zadavatelem
požadované údaje, dokládající splnění podmínek požadovaných zadavatelem.
Tabulka je součástí této kvalifikační dokumentace jako její příloha č. 8.
6.3.3. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ zadavatel požaduje k
prokázání technické kvalifikace, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace
předložením platného certifikátu systému řízení jakosti, vydaného podle českých
technických norem řady ČSN ISO 9001 akreditovanou osobou (dle § 16 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů)
nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie. Systém
řízení jakosti musí být doložen pro obor činnosti vztahující se k předmětu veřejné
zakázky, tj. předmět činnosti související s výrobou či výměnou záložních zdrojů
napájení elektrickou energií (pohotovostní generátory). Jedná se o rozsah služeb
a činností – Systém záložního napájení a návazných technologií či Energetická
centra, instalace elektrických strojů a přístrojů, motorgenerátorů apod.
6.4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů
Splnění způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ustanovení § 228 ZZVZ,
pro splnění kvalifikace pak předložením certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ustanovení § 234 ZZVZ.
6.5. Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace
6.5.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
TELEFON
381 608 231

FAX
381 231 089

www.nemta.cz
jana.adamova@nemta.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Tábor 199229020/0300

IČO 26095203
DIČ: CZ699005400

8

NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
Třída kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

6.5.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
1.
2.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.

6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
1.

a)
b)
c)
d)

2.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace, požadované
zadavatelem, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se
k takové osobě, musí dokument podle odst. 1 písm. d) obsahovat závazek,
že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6.6. Doklady o kvalifikaci
6.6.1. Zadavatel výslovně nepřipouští nahrazení předložení dokladů čestným
prohlášením, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Dodavatel
může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
6.6.2. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v
zadávacím řízení předloženy.
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6.6.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace
jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení
nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že
dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze
zadávacího řízení
7. Poddodavatelé
7.1. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvede v souladu s § 105 ZZVZ, zda má
v úmyslu zadat určitou část díla jiným osobám. V nabídce účastník zadávacího řízení
popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou část díla
bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, prací a dále uvede
identifikační údaje každého poddodavatele.
7.2. Pokud účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky
jiným osobám, učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení.
7.3. Účastník zadávacího řízení ve vztahu ke splnění oznamovacích povinnosti dle odst. 7.1.
a 7.2. této zadávací dokumentace použije přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
8.1. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých a bude se skládat z těchto položek:
cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
8.2. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací včetně všech
jejích příloh a bude zahrnovat veškeré dodávky, práce, služby a činnosti vyplývající ze
zadávacích podkladů. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady
k řádnému provedení dodávek, prací a služeb, plný záruční servis včetně všech nákladů
souvisejících. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena bude zahrnovat
veškeré náklady na autorská práva, licence a dokumentaci, jakož i náklady na zajištění
záručního servisu. Nabídková cena musí zahrnovat daně, cla, poplatky, případně další
náklady spojené s realizací zakázky.
8.3. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací
dokumentace) a na krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Nabídková cena bude zpracována podle Cenového souhrnu (příloha č. 4 této zadávací
dokumentace). Jednotkové ceny uvedené v Cenovém souhrnu jsou cenami pevnými po
celou dobu provádění díla v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné
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překročení nabídkové ceny. Oceněný Cenový souhrn musí být součástí návrhu
smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou
dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
8.4. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze a výlučně za podmínek stanovených
v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 2
zadávací dokumentace).
8.5. Platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této
zadávací dokumentace jako její příloha č. 2.
9. Údaje o elektronickém nástroji
9.1.

Zadávací řízení probíhá elektronicky pomocí elektronického nástroje pro správu
veřejných
zakázek
EZAK
dostupného
na
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html (dále jen „EZAK“).

9.2.

Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi
Zadavatelem a dodavateli bude probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje EZAK, a to včetně dotazů k obsahu zadávacích podmínek. V případě, kdy
nebude z objektivních důvodů možné elektronický nástroj EZAK využít, připouští se
komunikace jiným způsobem nebo s pomocí jiných elektronických prostředků (např.
datová schránka, e-mail). Prostřednictvím datové schránky ani e-mailu však nelze
podat nabídku.

9.3.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje EZAK se
považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
(Zadavatele) v elektronickém nástroji EZAK.

9.4.

Za řádné a včasné seznamování se s informacemi vztahujícími se k předmětnému
zadávacímu řízení, které Zadavatel zveřejnění prostřednictvím elektronického
nástroje EZAK, stejně tak i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
(účastníka zadávacího řízení) odpovídá vždy účastník zadávacího řízení.

9.5.

Podmínky a informace vztahující se k elektronickému nástroji EZAK, včetně informací
o používání elektronického podpisu jsou dostupné na http://www.ezak.cz/.

10. Podávání nabídky, lhůta pro podání nabídek, termín otevírání elektronických
nabídkek a termín prohlídky místa plnění
10.1. Podávání nabídky
10.1.1. Nabídky se podávají v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ písemně, a to v elektronické
podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.
Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
10.1.2. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu elektronickou nabídku.
10.1.3. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
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10.1.4. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek
samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
10.1.5. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
10.1.6. Nabídky a další doklady požadované ZZVZ se předkládají v českém jazyce, pokud
ze ZZVZ nevyplývá jinak.
10.1.7. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele [§ 28 odst. 1 písm. g)
ZZVZ]. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty
požadované v ZZVZ či Zadavatelem. V otevřeném řízení jsou součástí nabídky
rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, jakož i veškeré
doklady prokazující splnění požadovaných paratmerů.
10.1.8. Dodavatel bere na vědomí, že je Zadavatel oprávněn uveřejnit smlouvu
způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Dodavatel se zavazuje poskytnout Zadavateli pro potřeby uveřejnění smlouvy na
plnění Veřejné zakázky prostřednictvím registru smluv elektronický obraz
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. Pokud
bude dodavatel požadovat v souladu s platnou právní úpravou vyloučení
některých informací, skutečností, údajů či sdělení z uveřejnění, je povinen v
souladu s ust. § 218 odst. 1 ZZVZ ve své nabídce či v jiné komunikaci se
Zadavatelem označit tyto informace, skutečnosti, údaje či sdělení jako důvěrné
(zejména jako součást svého obchodního tajemství). Zadavatel v takovém
případě vyloučí takto označené informace, skutečnosti, údaje či sdělení z
uveřejnění, pokud to bude v souladu s příslušnou právní úpravou, a to v rozsahu,
který příslušná právní úprava připouští.
10.1.9. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před
podáním nabídky provedli přes profil Zadavatele na profilu Zadavatele nabízený
test nastavení prohlížeče a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná
nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel především upozorňuje
dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil Zadavatele mají omezenou
velikost nastavenou provozovatelem profilu Zadavatele, a dodavatelé tak musí
případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich nahrání.
10.1.10. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby se s dostatečným předstihem před
podáním nabídky přes elektronický nástroj Zadavatele seznámili s uživatelskou
příručkou pro dodavatele systému E-ZAK (v sekci „Manuály“).
10.1.11. Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné
podobě nebo jako elektronické dokumenty v originále.
10.2. Lhůta pro podávání nabídek, termín otevírání elektronických nabídek

10.2.1. Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídky s ohledem na předmět Veřejné
zakázky a v souladu se ZZVZ. Lhůta pro podání nabídky je stanovena v oznámení
o zahájení otevřeného řízení.
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10.2.2. Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě proběhne
otevírání nabídek bez účasti účastníků.
10.2.3. Otevřením elektronické nabídky se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.
10.2.4. Elektronické nabídky budou otevřeny v termínu uvedeném v oznámení o
zahájení otevřeného řízení.
10.2.5. Zadavatel otevře elektronické nabídky postupně a kontroluje, zda nabídky byly
doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou autentické a zda s datovou zprávou
obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
10.3. Prohlídka místa plnění
Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění dne 16.12.2019 od 10:00 hod na adrese sídla
zadavatele, ve vstupní hale na recepci hlavního vchodu nemocnice. V uvedený čas se na
určené místo dostaví poveřený zaměstnanec zadavatele. V případě nepřítomnosti
pověřeného zaměstnance zadavatele na uvedeném místě v uvedeném čase nebo v případě
jakýchkoliv jiných nepředvídatelných okolností má dodavatel možnost kontaktovat
pověřeného zaměstnance zadavatele na telefonním čísle: +420 737 206 796.
11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s § 213 ZZVZ prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
Nabídka v elektronické podobě musí být na titulní straně opatřena názvem veřejné zakázky,
na kterou je předkládána, takto:
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – VÝMĚNA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE NEMOCNICE
TÁBOR, a.s. č II“
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby nabídka podaná v elektronické podobě byla jako
celek opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za
dodavatele. Bude-li nabídka dodavatele podepsána elektronickým podpisem osoby
oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele, bude mít Zadavatel za to, že jsou podepsány
veškeré dodavatelem vyhotovené dokumenty, které budou součástí jeho nabídky.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že dle § 45 odst. 3 ZZVZ se doklady ve slovenském jazyce a
doklady o vzdělání v latinském jazyce dokládají bez překladu. Zadavatel doporučuje, aby
nabídka neobsahovala přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Doporučené členění nabídky (jedná se o doporučený způsob zpracování nabídky):
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované
ZZVZ a touto zadávací dokumentací.
Návrh smlouvy: Dodavatel použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o
požadované údaje vč. požadovaných příloh ke smlouvě (příloha č. 2 této zadávací
dokumentace).
Seznam poddodavatelů.
Seznam techniků.
Případně další přílohy a doplnění nabídky.
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Zadavatel výslovně uvádí, že v rámci předložení nabídky nepožaduje předložení údajů o
majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení dle § 103 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Zadavatel
však výslovně upozorňuje, že u vybraného dodavatele, který je právnickou osobou bude
zjišťovat údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s § 122 ZZVZ.
12. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je
ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení
nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH, uvedená ve smlouvě obsažené v nabídce.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší až
po nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel bude hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu,
nestanovuje váhu jednotlivých kritérií.
13. Obchodní a další podmínky veřejné zakázky
Veškeré obchodní podmínky včetně platebních, sankčních, záručních a dodacích jsou
uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace), který bude sloužit k
uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být součástí
nabídky dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v této dokumentaci. Zadavatel nepřipouští úpravy návrhu smlouvy vyjma doplnění
barevně (žlutě) zvýrazněných částí (např. identifikačních údajů dodavatele, doplnění ceny).
Další podmínky veřejné zakázky:
• Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
• Zadavatel nepožaduje jistotu.
• V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této
zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené
v návrhu smlouvy.
• Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle ustanovení § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
14. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Při vysvětlení zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat v souladu s § 98 ZZVZ.
Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel provádět v souladu s § 99
ZZVZ.
15. Práva zadavatele ve veřejné zakázce
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zadávací podmínky změnit,
• nevracet dodavatelům podané nabídky,
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• neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení,
pokud není v ZZVZ stanoveno jinak,
• ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob,
• zrušit zadávací řízení, pokud nastanou důvody uvedené v ustanovení § 127 ZZVZ.
16. Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou účastník zadávacího řízení nesmí ze zadávacího
řízení odstoupit, v délce 6 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta
neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.

Přílohy
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Smlouva
Příloha č. 3: Technická specifikace (Příloha č. 1 smlouvy)
Příloha č. 4: Cenový souhrn (Příloha č. 2 smlouvy)
Příloha č. 5: Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Příloha č. 6: Čestné prohlášení poddodavatelé
Příloha č. 7: Čestné pohlášení – významné dodávky
Příloha č. 8: Seznam techniků
V Táboře dne …………………………………….
Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
DN: cn=Ing. Ivo Houška MBA, c=CZ,
o=Nemocnice Tábor, a.s.
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění Tábor
Datum: 2020.01.06 13:46:35 +01'00'

Ing. Ivo
Houška MBA
………………………………………………………..
Ing. Ivo Houška MBA
předseda představenstva

MUDr. Jana
Chocholová

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění Tábor
Datum: 2020.01.06 13:46:55 +01'00'

………………………………………………………..
MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva
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